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  حقوقدان -اميرفيض

  قانون ازدواج با فرزند خوانده

قانونی درمجلس وشورای نگھبان  ١ >مسئوليت اجتماعی شرکت درانتخاباتازتقديم  تحرير<پس 
جمھوری اسالمی بتصويب رسيد که ميتواند شاھدی حاضروناظربه مسئوليت اجتماعی ايرانيان نسبت به 

   .جمھوری اسالمی وازجمله شرکت درانتخابات شناخته شود

  اجمال قضيه 

ن به آ ٢٧ای نگبھان ومجلس رسيده که ماده ه قانونی بتصويب شوراجمال قضيه براين منوال است ک
قانون که تحت عنوان   ناي  .ود خوانده اجازه ازدواج با فرزند خوانده را ميدھددارندگان فرزندان خ

درمجلس بود  بعلت اينکه اخالق عمومی ايرانيان  ٨٧پرست ازاسفند ماه سال حمايت ازکودکان بی سر
ولی نمايندگان دولت روحانی که مسئوليت سازمان  ؛نرا رد کردآنبود  مجلس نھم پذيرای چنين ازدواجی 

 اگر واعالم کرده بودند که مواردی وجود داشته و توجيه وقبول اين طرح را داشتند در بھزيستی اصرار
  )١( .قانون نباشد مشکل ايجاد ميکند در

، ازدواج سرپرست نوادهحمايت ازخا قانون ٢٧به اجمال قضيه بايد اضافه کرد که تاقبل ازتصويبب ماده 
  .بود خانواده با فرزند خوانده ممنوع 

  كدام مشكل 

را احساس کند  مصوبه ياه کامال نيازبه قانون وھمواره لوايح قانونی ھنکامی تنظيم ميگردد که جامع
 و  بشناسند نرا کمبود اساسیآعدم  مارھا ونظرات کارشناسانآھمراه  نھم درحدی که اکثريت مردمآ

ومسئله درجرائد ن قانون بدانند آرا وابسته به  گردش چرخ اقتصادی واجتماعی واخالقی جامعهالزمه 
اليحه قانونی ی درچنين شرائط ن اظھارنظرکنندآسيون ھای مجلس برمورد بحث ونقد قرارگرفته وکمي

    .ميشود قانون عاموبه مجلس ميرود ووقتی تصويب شد  تھيه
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بتصويب رسيده ولی شرط الزم براثبات نيازجامعه به ی بصورت وبا تشريفات قانونمورد بحث   ٢٧ماده 
ن قانون آخاصه که درمجلس نھم به اعتبارعدم نيازجامعه به ماده مزبور  اين ماده قانون موجود نيست

نچنان تحولی آھم دردست نيست که ازدوره نھم قانون گذاری تا دوره فعلی  یوھيچ دليل رد شده است 
  .عه رابه اين قانون محرز سازدمده که نيازجامآمراجتماع بوجود ا در

حسب مالحظات تاريخی واظھارنظرجامعه  است و ازدواج با فرزند خوانده    ِ نفی   ،مقبوليت عامه ،اساسا
    .بسيارنادر ومخالف اخالق عمومی ايرانيان شناخته شده است تمايل ازدواج با فرزند خوانده  شناسان

  :گفته اند صراردرتصويب ماده مزبورراداشتهت روحانی که انماينگان دول  _) ١(

يد که انگيزه آ> اين مطلب بدست ميمواردی وجود داشته واگردرقانون نباشد مشکل ايجاد ميکند<
    .موارد خاصی است که وجود داشته ،تصويب ماده مزبور

بورشده است واقعا قانون مز ٢٧اين موارد خاص که بنابراعالم دولت شيخ حس الزمه تصويب ماده 
؟ چراکه مجلس ازطريق ن معلوم نباشدآ؟ مگرميشود قانونی درکشوروضع شود وانگيزه کدام است

  .ن  رای  مثبت ميدھدآانگيزه ودستاوردھای احتمالی قانون است که به 

 وقانون ميشود قانون عام واگرمورد خاصی  نآ انگيزه و علت وضع قانون اگرجنبه عمومی داشته باشد
مانند قانون ن قانون ميشود قانون خاص آسبب وضع قانون شده باشد مشمولين محدود ويا يکنفريا 

که در دوره نخست وزيری محمد مصدق به مجلس تحميل  راآليل طھماسبی قاتل سپھيد رزم بخشودگی خ
  شد.

پس قانون مزبور قانون عام نميشود وقانون خاص خواھد بود يعنی قانونی که بمناسبت اتفاقی که روی 
ز تمامی مردم نيست وشمول قانون بمناسبت نيا ؛يده استبتصويب رس ٢٧داده ويا خواھد داد اين  ماده 

  .ھارنماينده دولت شيخ حسن)ظبنابرا(به خواست ھای افراد محدودی است  بلکه پاسخ دادن

و ن اشاره کرده اند چيست آکه نمايندگان دولت روحانی به  موارد خاصیاکنون پرسش اين است که 
 و شرائط بحرانی کشورچه ازنظرسياسی واقتصادین چگونه است که درآن اھميت وفوريت آ از مھمتر

 ن درجه ازفوريت وآ قانون مزبوردر ،بويژه تعيين تکليف وصالحيت کانديدای مجلس اسالمی وخبرگان
 نرا اصالح وآشورای نگبان سال قبل بيرون کشيده و ٨نرا ازبايگانی آنياز قرارگرفته است که دولت 

  ؟استاصراربتصويب مجلس رسانده  بااسالمی کرده و

  درجستجوي علت 

 و نرا توضيح دھدآنخواسته  حسن که دولت شيخ یاين تحريربسيارجستجو داشته که بتواند موارد خاص
ولی بھرحال اشاره به تصورات واحتماالت موفقيتی مستند ومحکم  نيافت  که ن متوسل شده پيداکندآبه 
   .اضافی نيست کار

) منتشرشده دردولت شيخ حسن( سازمان بھزيستی جمھوری اسالمی از ماری کهآ -يکی اينکه  
برابرکودکانی  ۵بھزيستی کودکان بی سرپرست به سازمان  تعداد که نسبت ورودی دنشان ميدھ

رسنگينی است ن باربسياآواين نسبت فاحش وادامه يند آاست که به فرزند خواندگی افراد درمي
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ھمين است که سازمان بھزيستی  قانونا  مت انديشيدهحکو راه حلی که  .بردوش سازمان ودولت
ميزش آوبا وضع قانون جديد مردان ھوس بازبه اميد  شود  سکسی مل تبديل به سازماندرع و

خردساالن رابه بھانه فرزند خواندگی  ،ينده سکسی خودشانآحال وبا دختران وزنان برای تامين 
نھا استفاده شھوانی آ که شرع داده ازای اجازه  ازسازمان بگيرند وتامدتی که خردسال ھستند با

  .مستند اجازه شرع را مالحظه کنيد ) بنمايند(غيرازدخول

او جايزنيست چه اينکه زوجه دائمی باشد ويا دخول> سال دارد وطی < ٩وجه ای کمترازکسيکه ز<
کردن اشکالی  غوش گرفتن وباران اوشھوترانیآکامگيری ھا ازقبيل لمس بشھوت و ساير اما ؛منقطع

  >ندارد ھرچند شيرخوار باشد

  )      ۴٣٠لوسيله باب نکاح جلد سوم صفحهتحريرا خمينی(                                                       

. قانون مزبور به نھا بھره برداری کنندآ بعنوان عقد شرعی ازوقتی ھم که اطفال به رشد الزم رسيدند 
مشوق خواھد بود که  مردان وزنانی که حتی قدری خودرا درقيود اخالقی ورعايت عرف معمول ميدانند

  .ی ازاين قانون گردندمترصد ازبھره بردار و قيد اخالقی خالص شده از

ھزارکودک پناھجو درکشورھای اروپائی بوسيله باند ھای تبھکاری  ١٠خبرگزاريھا اعالم کردند که 
  )٩۴بھمن  ١٢(                                                                                    .ربوده شده اند

  .يندکودک را بربا ١٠،٠٠٠يعنی موقعيت استثنائی پناھجويان به تبھکاران اين فرصت راداده است که 

مترصد استفاده قانون مزبور يک زمينه بسيارمساعد برای تبھکاران وکودک ربايان فراھم ميسازد که 
   .ھرفرصتی ھستند از

  سال ازدواج کرده اند  ١۶تا  ١٠ھزارکودک ايرانی بين  ٨٠٠مار جمھوری اسالمی درسال گذشته آطبق 

قانون (گرايش به ازدواج با دختربچه ھا درجامعه ايرانی که  ،قانون اجازه  ازداواج با فرزند خوانده
    .زياد است  سبب تجری افراد به حقوق کودکان خردسال خواھد شد بسيار اسالم)

ولی راه نزديک تری ھم وجود  رج دولت وسازمان بھزيستی ھم ميگرددالبته قانون مزبورسبب کسرمخا
ربازاربرده فروشی کشورھای ن اساسا تعطيل دکان بھزيستی ويا فروش کودکان بی سرپرست دآ دارد و

   !خليج فارس است

مال حکومت ويالن  اطفال بی سرپرست و .؟ ابدامگردرصدراسالم سازمان بھزيستی وجود داشته است
 . درحکومت اسالمی تشيع که ايران گرفتارحاکم به ھرکه ميخواست می بخشيد ويا ميفروخت ومحسوب 

حالت چه نيازی به وضع قانون  دراين ؛مردم تسلط داردحاکم که ولی فقيه است برجان ومال ن است آ
  .برای خالصی ازمخارج  سازمان بھزيستی خواھد بود جديد

اين فرض ممکن است متصورنزديک باشد که کسانی ازبزرگان جمھوری اسالمی درگرفتاری  -دوم   
ند ويا نزديکی قبلی رابه پائين تنه درموقعيتی قرارگرفته اند که بايد با فرزند خوانده خود ازدواج کن

با فرزند خوانده است واين ھمان  نھا نبود قانون ازدواج پدرخواندهآازدواج قانونی تبديل نمايند ومشکل 
قای حسن آن ميتوان به اظھارات آ ودرکناراست که ازاظھارات نماينده دولت شيخ حسن برداشت ميشود 
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گزارش شده است  سه مورد ازاين نوع ازدواجھا <تاکنون کيا حقوقدان دولتی استناد کرد که گفته است
> که بالطبع قانون مزبورمشکل است که بصورت غيررسمی انجام ميگيرد یازدواج ھاي اما مشکل از

خوندھای منتفع ازاين قانون را آ وغيررسمی بودن ازدواج با فرزند خوانده را مرتفع خواھد ساخت 
  .سوده خيال خواھد ساختآ

داستان ( وقتی گرفتارچنين فشاروممنوعيت شرعی بود ابقه نيست ومحمد ھم راسالم بی سچنين امری د
اکنون ھم  )سوره احزاب ٣٧و ٣۶يات آ( ن فرستاد ورفع محظور ازمحمد کردآيه ای درقرآخدا  )زينب

   .کرده استورفع عزبيت  جمھوری اسالمی باوضع قانون مزبور ازاوالد محمد سلب محظوريت 

  شوراي نگهبان 

ا اقدامی منافی درتائيد ھماھنگی قانون ازدواج با فرزند خوانده ری ازايرانيان عمل شورای نگھبان گروھ
نھا بايک آوداليل قابل قبولی ھم ارائه داده اند  ولی ايراد  ؛ملی دانسته وتقبيح ميکنندواخالق منافع 

 و برای منافع ملی بان ونه جمھوری اسالمی ونه اسالمن اينکه  نه شورای نگھآ موضع روبروست و
 نه عرف وارزشی قائل نيستند واحکام اسالمی را تامين کننده اخالق ومنافع مسلمانان ميداند  اخالق
   .ن وسنت استآوحکم ومنافع اسالم ھم قر قانون

اساسی وشرع اسالم = اين تصورکه شورای نگھبان جمھوری اسالمی تطبيق مورد با قانون  حاشيه
ن است  نمونه آشورای نگھبان درواقع شورای نگھبان جمھوری اسالمی وبدنه ل است طمينمايد بکل با

   .ايکه ميتواند فرض مزبوررابه يقين تبديل سازد اين است

سال مقررکرده واين عمل وتعھد  ٢۵مريکا رابرايران اسالمی بمدت آ نکه حاکميت کشورکفرآ برجام با
به اعتباراينکه ادامه حيات جمھوری اسالمی ن است ولی شورای نگھبان آايران دقيقا خالف اسالم وقر

ودرعبارت روشنتر  نرا تائيد کردآبراسالم است  ساله کفر ٢۵منوط به تائيد برجام وھمان اصل سلطه 
پايان نرا تجويز کند (آشورای نگھبان چيزی را تائيد ويا رد ميکند که سيد علی متولی جمھوری اسالمی 

  حاشيه)

ن رديف آ دقيقا نامبرده است ودر رانسبی وسبی که مانع ازدواج ميباشند  تمام محارم يه ای آ ن درآقر
يه ای که آنراحرام نکرده بنابراين به حکم آن آنامی نيست وچون قر ھيچوجه ازفرزند خواندهمفصل به 

شورای نگھبان واساسا  ،ميگويد چيزی راکه خدا حرام نکرده بنده خدا نميبايد حرام کند وبرعکس
    .دند ازدواج با فرزند خوانده را محکوم کننتواننمي ودرنھايت تمام مسلمانان ايران  یجمھوری اسالم

م پدراصلی اوخطاب شود احروم است  نام فاميل او بايد بانسبی م                                  َ درفقه اسالمی  فرزند خوانده ازحقوق ن  
 .ث نميبردار هوھمچنين پدرخوانده ھم ازفرزند خواند ،فرزند خوانده ارث نميبرد –نام پدرخوانده  ،نه

دررم قديم  فرزند خوانده ھمانند فرزند  ند خوانده اھميت بسياری ميدادنددررم قديم ودين زرتشت به فرز
. درحقوق سبی دارای حقوق خانواده بود ووارث محسوب ميگرديد وبالطبع ازدواج با او ھم حرام بود َ ن  

وع کامل فرزند ازتمام حقوق نسبی نوع کامل وساده درن دفرانسه امروزی دونوع فرزند خوانده وجوددار
ن بستگی به آارث ھم ميبرد وتفاوتی بين او وسايرفرزندان نيست و نوع ساده  ،مند استبھرخانواده 

   .قراردادی است که درمورد فرزند خوانده تنظيم ميشود
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مومی نکه اسالم ازدواج با فرزند خوانده را حرام نکرده معھذا باورعآدرايران اززمان تسلط اسالم با 
ن نبود وقانون مورد آاجازه ازدواج با فرزند خوانده را نميداد وکسی بدنبال  ،ته ازقبح عملفنشئت يا

 سال ايرانيان مسلمان  ١۴٠٠عمل جمھوری اسالمی گرچه اسالمی است ولی پاره کننده قبحی است که 
   .ن وحدت ايمان وعقيده داشته اندآبر ،به اعتبارفرھنگ ايرانيان

  ازاين تفصيلنتيجه گيري 

ھسته آ ،ھستهآ ميرود ودرکالمی ديگر پيش جامعه ايران بسرعت بسوی فنای اخالقی وانسانيت 
  .به يک جامعه تمام عياراسالمی تبديل ميشود

بھمن تائيد  ١٨روز يکشنبه ھم  قای سياوش شھريور مديرکل اموراجتماعی وفرھنگی استان تھرانآ
بخشی ازنوزادان فروشی بشکلی  که  وبايد بپذيريماست  کرد مواردی ازفروش نوزادان کشف شده

   .سازمان يافته انجام ميشود

. اين نجام ميشودبسيار مھم وپرمعناست که دولت اعالم ميکند که نوزاد فروشی بشکلی سازمان يافته ا
می ونوزاد فروشی ھم عمل حرام وغيراسال ولت جدانيست ازدفساد است که  بودن شه ایاعالم بيانگرري

ازوجود سازمان ھای فروش بچه مطلع باشد ووجود اسالمی نيست واال چگونه ممکن است دولت 
   .نھاراھم به اطالع مردم برساندآفعاليت ھای سازمانی 

  

جذابيت منفی اين اعالم مديرکل اجتماعی وفرھنگی استان تھران ازاين جھت است که خبرمزبور مقارن 
که ھمه ابعاد فساد اخالقی واجتماعی است يعنی نشان ميدھد  قانون ازدواج با فرزند خوانده انتشار
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 چراکه فساد نميتواند تنھا دريک مسيرحرکت کند و ؛اسالم دقيقا درسرزمين کشورما درحال رشد است
   .ھنگ داشته باشدآبايد درمسيرھای مشابه حرکت ھای ھم

واج با فرزند خوانده قائل ھمانطور که نتوانست قبحی برای ازد جمھوری اسالمی ايران زده دولت اسالم
ن اشاره شده برای آقبحی برای نوزاد فروشی قائل شود واگرھم درقانون به  بشود ھمانطور ھم نميتواند

دراسالم ھيچ منعی برای فروش  حرام وحالل واج  ِ وز   خالی نبودن عريضه است واال درباب معامالت
مورد است که فروش  ٧می درفقه اسال ممعامالت حرا .نيست ويا ازدواج با فرزند خوانده  نوزاد

  .گانه فوق نشده است ٧موارد نوزادشامل  

  كمپبن هاي مقاومت وهمصدائي 

 وری امضا شده اند تا باھمصدائی اين قانون را نسخ وآوجمع فيس بوکھائی پيشقدم تشکيل کمپين 
وکيل  وتصميم قانون مزبور بوسيله نمايندگان مردم تصويب شده وموکل نميتواند ازعمل  .متوقف سازند
   .سلب اعتبارکند

مسئول تعھدات واقدامات وکيل متوجه موکل يعنی ھمه کسانی است که به جمھوری اسالمی رای داده اند 
ای قانون اساسی دراجر ه ووکيل خودرابرای ھمکاری ومعاضدتبعد ھم باشرکت درانتخابات نمايند و

   .انتخاب کرده اند

تحت عنوان پدرخوانده  ومسئول واقعی وحقيقی  ،بايک دختربچه مظلوم نره خرمسئول ازدواج يک 
 دختران وپسران خردسالی که بطورسازمان يافته بفروش ميروند ھمين حضرات ھستند که درگذشته در

   .انتخابات شرکت کرده اند

درانتخابات نيست بلکه اسداری ازاقتداراخالق وفرھنگ ايرانی راه حفظ شرافت ملی وھويت ايرانی وپ
دانستن تمامی  قرارگرفتن زيرپرچم عدم مشروعيت جمھوری اسالمی است که متضمن نسخ وبی اعتبار

   .قوانين مصوبه ازطويله اسالمی است

چراکه مخارج دولت راھم کمتروازھمه مھمتر يک مانع اسالمی را ازجامعه مسلمان ايران پاک کرده اند 
 ن احصائيه نامیآ حرام ميداند ودررا اسالم ازدواج ونزديکی با محارمين که دقيقا احصاء کرده است 

يه       آ ن نيست وبرعکس به اعتبارسنت محمد وآ خوانده نيست ودرسخنی کوتاه منعی برازفرزند
  .ن حجت استآرامنع نکرده پس تاسی به ميتوان گفت که چون خدا ازدواج ونزديکی با فرزند خوانده 

   فرزند خواندگي درجمهوري اسالمي

به حقوق نسبی برای فرزند خوانده نيست  فقه شيعه که اساس قانونگراری جمھوری اسالمی است قائل
ازدواج بين پدربافرزند خوانده اعتباری نميدھد وبرھمين اصل نسبی فرزند خوانده ھم وھمين به حرمت 

فقط  وپدرومادرمجازی ھم ازفرزند خوانده خود ارث نخواھند برد ارث ازپدر ومادر مجازی خود نميبرد
  .ده خانواده مجازی استنفقه وھزينه زندگی فرزند خواند به عھ
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نرادارد که کسی بره ای آکه درتائيد فقه تشيع به تصويب رسيده حکم  ٢٧درتشبيه ميتوان گفت که ماده 
 را ودرتطبيق  دختر نرا نگھداری وعلوفه بدھد وبعد که فربه شد بفروشد ويا کباب کندآ را بخرد و

  .) ويا به سيخ  شھوانی بکشدبفروشد (معمول درجوامع اسالمی

    

   

    

  

 


